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Aşılı Anaokulu Çocuklarında 

Suçiçeği Salgını



SUÇİÇEĞİ

• Suçiçeği, varisella zoster virüsun neden olduğu bulaşıcı 

bir enfeksiyon hastalığıdır.

• Genellikle kendiliğinden iyileşen selim bir hastalık olarak 

bilinmesine rağmen, ciddi komplikasyonlara neden 

olabilir, hatta fatal seyredebilir.



SUÇİÇEĞİ AŞISI

• Suçiçeğine karşı aşı 1974’de Japonya’da M.Takahashi 

tarafından geliştirilmiştir (Oka suşu)

• 1996 da ilk kez ABD de rutin aşılama şemasına 

alınmıştır.
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SUÇİÇEĞİ AŞISI TÜRKİYE

• Ülkemizde, suçiçeği aşısı  10 yılı aşkın süredir ruhsatlı

• 2013 yılında 12. ayda tek doz olarak ulusal aşı 

programımıza alınmıştır ve yüksek aşı oranlarına (%96) 

ulaşılmıştır. 



SUÇİÇEĞİ AŞISI

• Tek doz suçiçeği aşısının koruyuculuğu %80-85

• Bu nedenle tek doz aşı uygulanan çocuklarda               

%15-20 oranında “Breakthrough Varicella” 

görülebilmekte ve zaman zaman aşılı çocuklarda 

suçiçeği salgınları olabilmektedir.

Marin M, et al. Pediatrics 2016;137:3; Michalik DE, et al. J Infect Dis 2008;197:944–9.



SUÇİÇEĞİ AŞISI TÜRKİYE

• Ülkemizde de 3 yıldır uygulanan rutin tek doz aşılamaya 

rağmen, suçiçeği vakaları görülmeye devam etmektedir. 

• Bu vakaların ne kadarının aşılı çocuklar olduğu, suçiçeği 

aşılama durumları ile ilgili yeterli veri yoktur.



Bu çalışmada, aşılı okul öncesi çocuklarda görülen 

suçiçeği salgını esnasında vakaların suçiçeği 

aşılama durumlarının dökümente edilmesi,                

tek doz suçiçeği aşısının etkinliğinin 

değerlendirilmesi amaçlandı. 

AMAÇAMAÇ



• Çalışmamızda Nisan 2016 tarihinde İzmir Bornova’da                

3 anaokulunda görülen suçiçeği salgını incelendi. 

• Çalışmaya bu anaokullarına devam eden 126 olgu alındı.

• Suçiçeği tanısı, çocuk uzmanı tarafından klinik olarak 

konuldu, klinik bulgular değerlendirildi.

• Çocukların aşılanma durumları aşı kartlarından elde edildi.

YÖNTEM
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Aşılanmamış çocuk sayısı 

http://metinozturk.8m.com/olcut.html

YÖNTEM

x100



Yaş, ay (ortalama ± SD) 67 ± 12

Cinsiyet, n (%)

Erkek

Kız

58 (46)

68 (54)

Suçiçeği aşısı, n (%)

Aşı yapılmamış

Tek doz

İki doz

47 (37.3)

77 (61.2)

2 (1.5)

BULGULAR (n = 126)
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Çalışma grubu 

(n=126)

Tek doz aşılı

77

Breakthrough

Varicella

18 (%23.4)

Sağlıklı

59 (%76.6)

Aşısız

47

Suçiçeği 

16 (%34)

Sağlıklı 

31 (%65.9)

Aşılı (tek doz) vakalarda atak hızı: 18/77 = 0.234

Aşısız vakalarda atak hızı: 16/47 = 0.340

Salgın sırasında aşının etkinliği %33.6 olarak bulundu.



Suçiçeği vakaları

Breakthrough

Varicella (n=18)

Suçiçeği 

(n=16)

p

Enfeksiyon süresi, gün (ortalama ± SD) 7.6 ± 1.9 7.7 ± 1.5 0.574

Ateş (>38.3°C), n (%) 2 (11.1) 10 (62.5) 0.002

Suçiçeği enfeksiyonu şiddeti,  n (%)

<50 lezyon

>50 lezyon

13 (72.2)

5 (27.8)

5 (31.3)

11 (68.7)

0.037

Mann Whitney u test, Chi-Square test



Breakthrough

Varicella (n=18)

Tek doz aşılı 

sağlıklı (n=59) p

Suçiçeği aşısı yapılma yaşı, n (%)

<15 ay

≥15 ay

16 (24)

2 (20)

51 (76)

8 (80)

0.763

Suçiçeği aşısı ile KKK aşısı arasındaki süre, n (%)

Birlikte yapılanlar

≥1 ay yapılanlar

Bilinmiyor

5 (24)

8 (26)

5 (19)

16 (76)

22 (73)

21 (81)

0.9

Suçiçeği aşısı tipi, n (%)

Varilrix

Okavax

Bilinmiyor

6 (26)

3 (38)

9 (20)

17 (74)

5 (62)

37 (80)

0.517

Aşılamadan sonra geçen süre, n (%)

<5 yıl

≥5 yıl

11 (18)

7 (44)

50 (82)

9 (56)

0.046

KKK: Kızamık, kızamıkcık, kabakulak

Breakthrough Varicella - Risk Faktörleri



• Suçiçeği aşısının 12. ayda tek doz uygulanmasından 

sonra 3. yılda, yüksek aşılama oranlarına rağmen, 

ülkemizde anaokulu çocuklarında suçiçeği salgınları 

görülmektedir. 

• Bu salgınlarda vakaların yarısından fazlası tek doz aşılı 

çocuklardır.

• Breakthrough Varicella vakalarının çoğu hafif seyretmekle 

birlikte, zaman zaman ağır vakalar ve komplikasyonlar 

görülebilmektedir. 

TARTIŞMA



• Çalışmamızda, salgın sırasında aşı etkinliği %33.6 gibi çok 

düşük olarak saptandı.

• Okul çocukları ve bakım evlerinde görülen salgınların 

incelendiği 26 çalışmanın meta-analizinde,                               

tek doz suçiçeği aşısının etkinliği %44-100 verilmektedir.

• Ancak, bazı çalışmalarda anaokullarında suçiçeği 

salgınlarında aşı etkinliği daha düşük %20-56 bulunmuştur. 

TARTIŞMA

Marin M, et al. Pediatrics 2016;137:3; Galil K, et al. N Engl J Med 2002;347:1909–15;

Chaves SS, et al. N Engl J Med 2007;356:1121–9.



• Çalışmamız, ülkemizde rutin uygulanan tek doz suçiçeği 

aşılamasının, yüksek aşı oranlarına rağmen, salgınları 

önlemediğini (virus dolaşımını engellemediğini) göstermiştir.

• Hastalığın yaygınlığı ve bulaştırıcılığı göz önüne 

alındığında, suçiçeği vakalarının azaltılması,                

salgınlarının önlenmesi, bunlarla ilişkili komplikasyonlar ve 

hastaneye yatışlarının azaltılması için                                           

ikinci doz suçiçeği aşısının ulusal aşı şemamıza eklenmesi 

akılcı bir yaklaşım olacaktır.

TARTIŞMA



Korunmak tüm çocukların hakkı


